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MOLITEV. VODA, KI HRANI UPANJE IN ZAUPANJE 
  

 Življenje apostola, ki vre iz 

izpovedi in se izliva v daritev, vsak 

dan teče preko molitve. Molitev je 

nepogrešljiva voda, ki hrani upanje 

in daje rast zaupanju. Molitev nam 

daje čutiti, da smo ljubljeni, in nam 

omogoča, da ljubimo. Pomaga nam 

iti naprej v temnih trenutkih, ker 

prižiga Božjo luč. V Cerkvi je molitev tista, ki nas vse podpira in 

nam pomaga premagati preizkušnje. 

 Cerkev, ki moli, je varovana od Gospoda in hodi v Njegovem 

spremstvu. Moliti pomeni zaupati mu pot, naj skrbi za njo. 

Molitev je moč, ki nas združuje in podpira, je sredstvo proti 

osamitvi in samozadostnosti, ki vodita v duhovno smrt. Duh 

namreč ne veje, če se ne moli, in brez molitve se ne odprejo 

notranji zapori, ki nas držijo kot ujetnike. 

 Naj sveta apostola pomagata, da bodo imeli srce kakor 

onadva, utrujeno in pomirjeno v molitvi: utrujeno, ker prosi, 

trka in posreduje, ker je obteženo z mnogimi osebami in 

situacijami; obenem pa pomirjeno, kajti Duh prinaša tolažbo in 

trdnost, kadar molimo. Kako nujno je imeti v Cerkvi učitelje 

molitve, a najprej biti moški in ženske molitve, ki živijo molitev! 

 Gospod posreduje, kadar molimo; On, ki je zvest ljubezni, ki 

smo mu jo izpovedali, in nam je blizu v preizkušnjah. 
 (Papež Frančišek med sv. mašo v baziliki sv. Petra; Vatikan, 29. 6. 2017) 

 



MOLITEV ZA DUHOVNIKE 
 
Vsemogočni in večni Bog, 
poglej na obličje tvojega božanskega Sina 
in iz ljubezni do njega 
se usmili svojih duhovnikov! 
 
Spomni se, da so oni samo šibke in krhke stvari, 
prižigaj trajno v njih ogenj ljubezni 
in jih varuj sovražnikovih zased in pasti, 
da se niti v enem samem trenutku 
ne bi izneverili, izdali svoj sveti poklic, 
svoje sveto poslanstvo. 
 
Prosim te za tvoje duhovnike, verne in goreče, 
za tiste, ki delujejo v bližini 
ali v oddaljenih krajih in nalogah, 
za tiste, ki trpijo preizkušnje 
in za tiste, ki so te zapustili. 
 
O Jezus, prosim te za vse tvoje duhovnike, 
za mlade in stare, 
za tiste, ki so bolni ali na pragu smrti 
in za duše v vicah. 
 
O Jezus, prosim te za duhovnika, ki me je krstil, 
za duhovnika, ki me odvezuje greha, 
za tiste, pri katerih mašah sem sodeloval in sodelujem, 
za tiste, ki me poučujejo in mi svetujejo, 
za vse tiste, ki sem jim dolžan zahvalo. 
 
O Jezus, varuj jih vse v svojem Srcu, 
podeli jim obilje svojega blagoslova 
že sedaj in v večnosti. Amen. 
 

(Sveti Janez Marija Vianney – arški župnik) 



DA BI ŽARELI KAKOR TI 
 

Dragi Jezus, pomagaj nam  

razširjati svoj prijetni vonj povsod, kamor koli gremo.  

Preplavi naše duše s svojim duhom in življenjem.  

Popolnoma prežmi in osvoji vse naše bitje,  

tako da bo naše življenje izžarevalo samo tvoje življenje.  

Sveti preko nas in bodi tako zelo v nas, da bo vsaka duša,  

s katero pridemo v stik, čutila tvojo navzočnost v naši duši.  

Daj, da se bodo ljudje ozrli in zagledali tebe, Jezus, ne nas.  

Ostani z nami, da bomo zažareli kakor ti,  

zažareli tako, da bomo luč drugim.  

Vsa svetloba, o Jezus, naj prihaja od tebe, ne od nas;  

ti sam sveti drugim preko nas.  

Naj te poveličujemo tako, kakor ti je najbolj všeč:  

s tem da svetimo tistim, ki so okrog nas.  

Naj te oznanjamo celo brez oznanjevanja: ne samo z besedami,  

ampak s svojim zgledom, z neustavljivo močjo,  

s privlačnim vplivom svojih dejanj.  

Z očitno polnostjo tiste ljubezni, ki ti jo podarjajo naša srca. 

Amen.              bl. John Newman, Youcat – Molitvenik za mlade  

 

UMAKNIL SE BOM … SI VZEL ČAS 
 

Včasih se umakni in si vzemi čas za 

to, da zapravljaš čas. 

Vzemi si čas in poglej sebe, tako kot 

doslej še nikoli. 

Vzemi si čas in zadihaj, kot bi bilo to 

prvi ali zadnjič. 

Vzemi si čas za to, da živiš in ljubiš, 

kot bi ne vedel, da je to tako.  

Vzemi si čas za branje, spanje za 

hrano, razmišljanje, molitev…  



V preddverju cerkve že nekaj časa čakajo trije zvonovi, 

posvečeni Mariji Pomočnici, sv. Nikolaju in sv. Janezu 

Bosku. Priporočamo se za darove na TRR ali osebno, da 

bi mogli čimprej postaviti še zvonik.  

 

Svete maše ob nedeljah in praznikih:  

 8.00 - Sv. Brida; 9.30 – Ankaran; 11.00 – Valdoltra 

Svete maše med tednom:  

  19.00 v župnijski cerkvi 

  17.00 v kapeli Valdoltra (torek in petek) ni v juliju in avgustu 

Spovedovanje:    Vsak dan je možnost pol ure pred sv. mašo 
 

Telefon:    05 652 12 12; 041 243 278 – župnik Franc Šenk SDB 

Elektronska pošta:  zupnija.ankaran@rkc.si 

Spletna stran župnije: ankaran.donbosko.si 

Transakcijski račun: IBAN SI56 0432 1000 3318 296, BIC KBMASI2X 

Pred 50 leti, 29. 6. 1967, je postal duhovnik g. Ivo Miklavc, don 
Boskov salezijanec. Istega leta je tudi prišel za župnika k Sv. Bridi v 
Kolomban. Skupaj z njim se Bogu zahvaljujemo za vse prejete darove. 
V NAŠI ŽUPNIJI BOMO 27. AVGUSTA OB 10.00 URI 
PRAZNOVALI ZLATO MAŠO V ANKARANU. Vabljeni k 
sveti maši in družabnemu srečanju v nadaljevanju dneva. 
G. Ivo pa se bo za dar duhovništva zahvalil tudi s sveto mašo na 
praznik sv. Brigite 23. julija ob 8.00 uri v Kolombanu. 
S hvaležnostjo ga priporočajmo Bogu in Mariji v molitvah! 

ORATORIJ 
za otroke 

»DOTIK NEBES« 

 
ANKARAN 

sreda 16. do nedelje 20. avgust 

Sodelavci Karitas v sredo, 

19. julija, romajo k Mariji na 

Barbano. 

 

ŽUPNIJSKO ROMANJE 

v soboto 2. septembra 

Smer: Gorenjska, najprej 

zahvala Mariji na Brezjah, 

potem pa še kam 

 

 


